
Redaclla şJ adDIJnJsiralla /Irad Bul. RegIna 
HarJa 24. Telefon: rpdactJa şI adm. 16-80. 

4rad, Luni 21 O(1omvrle 1946 
Clasamentul DIViZiei nationale A. 

IT,\. 7 (j 1 o 2(1 10 13 
UH T1\1 7 ;:) 2 o 16 tu 12 
\ ';-'I\'EHSIT, 7 ;) Il 2 21 11 10 
CI'X BU:, 7 5 o 2 17 7 10 
.Jl'n::-:Tl.'s 7 :t (1 3 21 1(} 8 
C\It'IE); 7 4 o 3 19 13 8 
FEH,\H 7 :i 1 ,) 15 8 7 
CIOCA);l:L 7 3 1 :J 11 7 7 
DEH:\L\(jANT 7 :l o 4 21 21 6 
LI HEHT,\TEA 7 :~ o 4 13 17 6 
I'H.\IIOYA 7 2 1 ,i 8 29 5 
um 7 1 2 ,. 9 1G 4 
Jln~ 7 1 o fî 1 19 2 
FC CRATOV,\ 7 o o 7 ;1 2t) o 

1. , .1. si·a consolidat pozitia de leader 
invingând FERA~ cu 3:2 (1:0) 

1 
d .. al t"c:ll'a goal al matchului. ,>corul 
[ind :U, 

, Ulimeie il1inule de joc apiarţin ;:rz 
1 tielOl', care .,'acă poarta n!'ădal1l1or I şi ia min, 38 obtin ed de al doill.'a 
I gonl pentru Ferar prin Fazekaş, sIa-

bil' nd totdl.'odală şi scorul final la 
3:2 

Din"!'e cei 22 jucători ni matchului Au marcat 'atb (2) NicŞ8, Vac, Si Fazekas 
del~ Cluj s'au r('marCat Toth III, Nic

lualii, Se pun din nou pe plclOare '}i şa şi Pl tchovsehi dela ITA, ~i Vacy. 
re.uşe"c' dUjJă o combin:qie de loală Faz\'kaş şi apăl'area imediată a Fe· 
fnl1llLIsetea, ~ă îns:::rie prin Nicşa cel ra~'-ului. 
.rT~~~~~ 

u.e J (P"in telefon) 
In '(Jiu a 8UOO de spectarori. s'a dn{iişura! eri ma/cJwl din/re ITA" şi ! 

FElUR. 
. După o luptă ri/onică, lextiliş/ii rr!işesC ~<l obti1lă d,uil /Juncte, cQri 

le asigură locul prim În clasament, in urma ma/chului nul clinlre UDR. 
şi CFR.. Timişoara. 

Toth df§tblde §(orul 
Dela incepU' matchul se dispută 'n 1 care reuşesc in miII, 10 să obţi.liî un 

nota de sup;riorit3te 'al arădani10r nou punci pdn Toth, Care marchează 
C,d'C caută să obtină şi plimul punct, impm abil dir.tr'o actiune personală 

In min 10 o combinatie Pe'chov- I După acest goal eehiperii clujenilor 
sc-hi-Bonihady-Toth ultimul în· 
ocrie primul punct ~l oaspeţilor din-o 
tr'o lovitură in coltul de jos al portii, 
prin:re fundaşÎÎ dujenilor, 
După acest goal, jocul devine echi

librat, însă niciun<l dintre ele nu P()t 
marca, cu toale că fazele au fost a
bundente 

Il. D. D. il, rc:oSlt O Spltodldi\ ptrlor
. montil terminau d la tl!al1101c 

(O (. f. D Tlmtş8i1fil 
CFR TImIşoara - (JDR 3:3 (2:0) 

ContinU<tnd a r(';11i7.3 
ne performlll1le. l'DR. 
snllllj.(ă un punct celui 
prelendent pentru locul 
Diviziei ;\ationale A, 

cele m~i bu· 
reuşeşte eli 
de al dOllea 
de leader al 

:\Iat('hul s'a dispu'nt la Reşita, în 
faţa a 511{)O de spectatori, condus 
fiind de d, Cl'allreanu. 

Au ddmtnt urmă'oarl'le formaţiuni: 

CFR. TI\nşOAR,\; Ciopraga 

'JOCUL. .• 
Jocul este început de către ferovia

ri, cllre atacă 10' timpul vehement 
la poarta localnicilor, Primul punct 
este Îllscris insă, numai in minu~ul 29 
de către Bădeantu, care primeste o 
minge frumo3să dela Csapo, 1 :0-: 

In minutul 4:t Csapo: marche'3.zÎ f~U 
capul" stabilind scorul reprizei, 2:0 

In repriza doua UDR., Îsi revine şi 

In aceste mOI1)('nle. <lpăra,rea cIu·! 
jcană trece prin'r'o grea încercare, I 
dar punând în joc toate Citlitătile şi i 
maximum de eforl , reuşesc să ţină 
piep~ înaintării textilişti1or, până la I 
sfi\rşj,tul reprizei, I 

Munteanu, Bama - Rodeanu Ritler, 
I Ranită - C~apo. Banda, Beu~er A~ 

I "a~ilic-hioaiC', Bădt'llntu. . 
l'UH,: Konrad - Pluj3r, Alaşu 

in rninu'ul li reuşeşte să marcheze 

I 
dintr'o combinatie :\[icu-Opl'ls ulti
mul Illscriind impell'ahil, 2:1. REPRIZA II-A TOTH 

La reluare, din prim('le minute. I îşi revir, şi reu5esc să Înscrie prin 
poal'ta clujenilor esle greu încercată Yacy in min, 20 Textiliş'ii desorien
dc J:nia de înain'a"e al arăd<lnilor I tati' pentm mOI1;eilt de Îniorsă'ura 

I Lucaci Marc, Ioyan :\1icu Vida, , , , 
Zsizsik. Opels, Dura. 

l In minutul 20 kl, o actiune în faţa 
portii, Bildt'antu profit1Înd de învăII măşl'ai·a march~ ;lză în coltul de su" 

: 3:1, 

Debutul Sparlei in Divizia B. s'a soldat 
cu o infrângere 

1 
:\'unui du::ă n'l t ('V 1 minu e l'DR. 

rcuş('şte să reducă scorUl pnn Duro. 
, 3:2, pentruca il' minutul ;~2 l'DR, să 

egal!ze prin g'ndul m11.real de Mar, 
3::{ 

In gl neral jocul a fos' de O f ·ctură 
SUPl'I'ioară. ambele echipe reuşind să 
demonstreze un foolb;lll de bună ea
litate. 

VENUS •• SPARTA 4:2 (3:0] S"J'u 1'( marcat dl'h CFR,: Earna. 
Ri,i(')' si Hăd('~lntu, iar dda 'CUR Plu 
jar, Opl'ls şi :\olare, 
~~ ARENA GLORIA 4000 SPECTATORI 

, Un public numeros, evaluat 10 pl's:e 4000 de persoanr (( venit să va- este executat de Beldiman. tiva paşi. "rogi' imparllbH, 2:0. 
dă la Glori(1, Întâlnirca dintre Sparta şi Vcnus. Un fap' Îmbucurător: pom I In minu'ul 43, din ~reseala lui ;\u tl":('e nici UII minut ~i Înainta-
pier~j au fost chemati să stropească arena. pentru a se evita ridic(1rea no- I Mosko, esuiuză un atac al Spa:rtei şi rea Yenu~lIlui- carI;' jMcă forle mar-
/'ulw de praf.' ' fnainll/rea ,Vl'nusu/ui ajunge tn clH'ază al tn'Bea goaL • 

;-'enus, apare f~ tric~uri albe" urma1c1" de Sparta fn alb-verde, Cele I posesia balonulUl" Centrul atacant Beldiman ccn'rcQză şi in'erul 
dOl1a echIpe' sfllu'a pflbl1cul C(1re-1 aplauda" '1 lansează pe NanclU care dela câ- (Conlinua:re in pag. 3-a) 

Printre venusişti D(1vid Mircea, figurii. simpatică, cunoscut de publi-~~~,_~ 
eul arădan.' i 

In mlnulul i primul iool lil poarla Sporlel 
Venus alege poar~a cu vântul în 

spa;~ şi Sparta începe jocul, David 
prinde elegant prima minge, pentru 
care Schertz !al făcut un sprinf fru
mos. Jocul incepe în tempo rapid. 

In minu:tUl 7 se na'Şte primul goaL 
Actiunea porneşte dela Zeant'f 
care-l deschide pe Cdrciog, Ace
sta dupăce face ctlţilJ{lJ paşi, des
cMde aripa stdng(f. BPleznay nrt 
mai poate opri actiunea, Reldi
man, singur, centreclzi1, Samu in
cearcă sd infervinll dar este .ta
darnic şi Cdrciog plasează min
gea în plasă, 1:0. 

După goa'l Venus rămâne in 3,

t:;.c pentru câteva minute şi pericli
tează poarta Spartei. Arbitrul opreşte 
jocul pe motiv ,de offside, 

VENUS ATACA 'fEREU ŞI 
MARCfIE,\ZA INCA DE 2 
ORI IN pumA REPRIZ.:{ 

Venus a'acă din nou şi creiaz,ă râ
teva situatii dificile la poarta Spar. 
fei, Sepr~ny foarte ne,>igur, salvează 
cu greu două mingi periculoase, Se 
produc câ:eva durilăti' de ambele 
părti şi în cel\' mai multe cazuri 3U- 1 
torul lor este Mosko şi Sm-vaş. 

Venus fortează un cornel' care 

Vniversilatea In jor-mă de =ile 
mţJci a invins Ciocanul pe 
teren propriu cu 2:1 (2:0) 

,BUCURESTI. - ,(Prin telefon dela I intră pe teren in cea de al doua re-
corespondentul nostru), priză dt'CÎsă să recupereze cele douli 

Eri s'a disputat pe terenul Giuleşti l' puncte. Nu reuşeşle aces' lucru. cu 
matchul de football dintre Universi- I t03te insistentele pe eare le dcpunr! 
latea din Cluj şi Ciocanul. I in'reaga inaintare. Singurul lucru pe 

Matchul a fost de 'o factură mult care reuşeşte este să. reducă handic>a
superio:ară, amândouă echipele ju· pul prin Yloi~escu, astfel încât mat
când cu multă însufleţire, chul es'e câştigat de "U" cu scorul 

Prima, reprizii apartine în in'regi- de 2:1. 
mc oaspeţilor, care reuşes(' să mar· Dintre jucători, s'au remarcat Me-
cheze dOUă goaluri prin Medrea. drea şi Coraeu dela "V" şi Negrescu 

Cond\,să cu două pune~{'. Ciocanul şi Moisescu dela Ciocanul. 

i 
1 
1 



2 'ATRfOTtlf. SPORTIV 

------------------------------
Gloria a suferit o nouă Infrangere 

viile un figurant ]1(. extrema stân~ă, 
III mInutul :!6 :\(u/l'er'SCu I'St" fiHll
((1'( in car('u şi pCIWltg-ul es[(' 
transformat În f1o'd de că/re A, 

, Prima Banal· TERA 3:1 (3:0) 
I Pe arena Electrica. din TimişOilra 

a avut loc eri m'Jlchul dl' foolba!I 
dintre Prima Bana' şi Tl'ba, Ma,tchuI 
a contat pentru Divizia N,ltiollală C .• 
~i a revenil reI al iv uşor localnicilor 
(u scorul de :l:l, la pauză 3:0. 

POLITEHNICA • GLORIA 4:0 (2:0) 
Râduiescu, 3:0, 

Rezultatul este mel1tinu' de Glol'in 
până În minulul in elind 

Timisoara. Arena ElectricI. 2000 spectatori .1. Hildul"scl1 intreprinde o ac/iu
ne personală şi după c(' scapă de 
in'/,('(lga apăra.,.(' mm'chcază im-TI~nSOARA. - Gloria, a su[el-it o 

nouă înfrângere la Timi~oa l'a, jucând 
('u Poii'ellOica in cadrul Diviziei B, 
După cum ne rehte,'~ă corc,sponden
tul n()~tru, (ilQl'ia a suferit o infrân
gerc prestand un joc mul! inferior u
niversltarilor 

In geller,'" 101lă {'chipa a jucat 
slab şi din primele minu'e Glorb s'a 
retras in apărare nl'<lv,lnd nici o 0-

caz;e s('rioasă de a marca 
Clic dOUă e('hipe a,u aliniat urmă

toarde form;l1ii: 
I'OLlTI',H:'\TICA: Boroş - Corbuş. 

Nicolae\'ici - P:kurar Ion V'lsllc. 
)I;lr"u- Sec(1<;<ln ,\ndl~ces('u, "- Ră
dulescu. :\fIO(', ~I('ghie, (;LOIlt.\· Boş' 
niHe - Il;r: l)ocman.w - l0l'a Mir
{:('"d, IltroJd' Popa '.o:se - Ha{iu. 
Don Z('\'l'lcll:a S;irLu, Luca. 
(~'~Nt in"(jw jOllll dar I'oH!rhllll'a 

preia imcdLtt h:lloTll,1 şi c('!,dll('e pri
mul a!'a(' la (l(Wrt;l arildanilo:-. 

,locul c,ţle l.Iflria/ pcÎlli! în milwllll 
H. ('rind din/r'o eomhiIUl/i" Sec()
şOll-,1 ndrces(,!I-/(I/'!II/CSCIl, ul-

timul Irafl{' ;mparo/>'/. 1:0 
Intreprinde ii' r.loria râl('\'a aiaClI

,ti Sârhu (' .. te raul'at ele <'i'itrr Piicu
n;r, arbitrul acordă lrn';'uril liheră 

Elapa UIII·a a DIviZiei na
lionale A se disputa 

Duminica 21 OClomurie 
Pl.OESTI: PrahO!la-lTA. 
Rl:el' 1U~'STl it CFR B/lc,-Fl'1'IIr 
TlJII,5().\lU: CFR, Tim.-Car-

m('n, 
CHAIO \'A: FC Craiova-l' Dn. 
Rl'crREşTI: Jllvenflls-ner

maqallf 
(; '-Fi: l'llip('/'sila/NI-Ji'17. 
OHAlJEA: Libel't,l ca" ,Cin('anrl/~ 

Pro!!ramOI Olt.ziel NatiO
nale •. din 21 O(tom,rle 

.\B,\D: filoria-CFR. Cl"alÎova; 
:\H,\J): CFH.-Ele('\rica; 
SDIERIA: CFH. Simcria~AJl1cra; 
TJ:\WjO,\R\: CA~IT-CFH, TUrIlu-

SI'\'I'I'!n; 
Bl'n'HESTf : 

Y{'nus 
l'nirea Tdeolor-

HFsrn: SS~fH-2:~ August; 
c,\ 1l,\CAL: Hiisiil'it ul-Polih'hn;ca. 

Prooramul Diuizlei nauonall 
C' din 21 Octomuri8 

Bocşa Montana-Tf'ba. 
eFH Carans\ J)(",5-Prim:l Banat 
J{olllitl'x-Bohn 
:\ld:llospor -B~('şa Româ'l;l. 
('nil'c,I-l'rogres li l 
Frt'idorf-Indagrara. 
ILSA-Olimpia, 
Yirtute:l-Şoimii 
AS, VillIP-,-Hipep.sla, 
Astra-SGA. 
I'ATIUA nu es\(' programată 

pentru u(:easiă zi. 

Corso 
Tel. 23-64. Repr, 3, 5, 7 şi ~, 
Sâmbăta şi Dumineca matineu 

Intre două Iubiri 
.1.\ YOH P.\L şi SDlOHI ERZSI 

care esle €'Xl'cul,,'ă pestc bara de că
IrI.' Popa MoisE' 

In Illinutul 10 Poly rca'lizează al 
doih'a gO:!Î ('[ind Corbuş Irage 
dela :!.l me' ri o bombă putl'rnieă 

pe ea re BOşn('lH' o scapă in poar-
tă, 2:0. 

După ('âtcnl actiuni repriz',l Sl' Icnni-
nă. 

I~C,\ DOU.\ (~O,\Ll1[U 

După n'luarl'~ jocului Politehnica 
lltae;l din nou ::;i ('on'inuu, Toată e
rh:p;] r.loriei se l't'lnlge in apărare, 
In minutul z,'ee :\Iio(' este lovit şi de-

parbil, 4:0. 

CO~fPOHTAHEA ECHIPELOH 
Cele două ('('hipc s'au pl'pzl'nlat în I 

matdlul de eri rchti\' shlb Aceaslă 
('ons'1It"re se poalc apliC;l just :Imi)!'· 
lor echipe, A p.:î ra 1'(":1 timişorenilor n'a 
avui mult de lunu, 

[naintal'e:l a jucal comod şi li în
"ins uşor, Cei mai buni: Ion V~'sile ~i 
SrOl1an 

Gloria a ju('a~ slab, S:IU \ yiden!ial: 
I1in şi Boşneac 

A ;lrbitrat fI. . {"crnie. h:ne, 

...... • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 ••••••• 

Siantiu Petru (eFA) Am redeschis 

Punctele au fost m,lrc3te d\' Capa-
tina miu. 8, Varg<l1 min. 2,1. Szel~~ 

min, ~w, Pune'ul de onol'c al arădani
lor 'a fost Înscris in min. 8 din repri
za doua de Silbereisz. 

Localnicii au prcslat un joc 
frumos, victoria fiindu-le pe 

merÎ alil, Jueător-ii TERA-ci au 

sl:rprinşi de joeul prest:1l in 

foarte 

deplin 

rost 

prima 

!'l'priză de localnici, dar şi-au rCVl'nit 

iti CL a de a doua l'epriză, eând au fă

eu! o figură Illai frumoasă . 

un bun produs al alletismului 
!*rĂrllln 

~i:mtiu Pdl'u eslI.' unul dintre cei 
m"i desă\':irşiti atleti ai J\radului 

atelierul de sobe de 1e
raco1d In plata /t'IJron 
Crls1ea (Jdng4 ca1edrald) 

In nenum;lratcle probe pe care 'le-a 
CIIC('!'Î:~. a arătat că eslc un elel11ent 
\'aloros şi că poate face f;ltă oricărui 
ad\'('rsar 

Pot servi onor. clientela. cu Dumitru Ilie (Lua) 
sobe de teracotA noul J 

T'mpu;'iJI' pc care le-a I'ea!iz"t in 
probele disputate sun' dl'mne de invi-

Ce am mai văzut Sâmbătă ••• 

I 
1 

SANTJU p, 

<li '1 şi toloda~ă de admirat. 
La ultimul <:oncurs de atle:ism care 

H aVuI loc Dumineeă 1:3 Oet., Şianliu 
şi-a dobol'Ît propriul său record la 
săl'Lud în lungime cu('(' rind as!frl 
titlul de campion regional. 

Asupra a('estui atlet am mai scris 
în nenumăra'e rândlll'j, şi vom reve
ni cu multă plăcere atunci când va 
fi cazul 

IT.\, IL'N,-r.AJAN.\ !UN, 8:1 (2:0) 

Ca desehidl're 1:1 jocul divizionar 
llHbgral'.a-L'nirea Jimbolia, juniorii 
!TA-ci au în'âlnit juniorii dislrictua
lei Găiana, pc care i-a Învins cu sco
rlll dl' 1$:1. Ia pauză 2:0, 

• 

Intaltlirl'a din cadrul Diviziei B, 
dinWe CFH. Anld şi CFB. Simed'l a 
adus un joc dt'plasa, in care ,1 mbele 
I:t'hipe s'au comportat loarte lanlt'n
h'·bi.\. 
După un în<'eput Cure promitea 

mult, ccle două cchi1)(' au căzu~ in 
yeşnÎca greşeală ,a foo' baII-ului de a 
~e lăsa pe tânjeală, jucCmd pentl'U a 
trage tempuL 

Cde două echipl' şi în spedal CFH: 
Arad, lin prima 1"('priză şi în marc 
parte in Cl'a de a dou:l~ n a jucal 
!leII ru a (·âştiga pal·tda, ci pentnl 
a nu o pecrde, Arădanii şi-au revt'nit 
şi au jucat mai hotărît numai dup:1 
('(~ s'a produs ('galal'ca,. in urma unei 

, intâm[.Iări I10roeo,'se, portarul pără
sind poar a inlr'un mOllwu: când nu 
II ('buia să fad:' al:'csl lucru 

ll,aiuLarea CFH-ului in' frunle cu 
Berindc~~ a jueal slab şi dl'J)lasat. 
l'\ici o kgă'ură În're cei cinci ala
ean!i, Î~ tol timpul malchului. Berin
dea. "·gl'esi \' şi ego'st. şi-a incurcat 
complec, p:tr'(,IJl·rii. cari. Ia un mo
nwnl dat niC"l nu se nl'Ji ştia u plasa 
şi 10~lte cen'răI'ile şi pasl'lc se !'isi
peau in dn'. Că CFH-ul n'a sufel'Ît 
S;lmhătă o infrflnger(', se datOl'('Şte 
f;;plului {'ă simel'iellii au căzut în (ţ
ceeaşi greşeală: se Iă~all infhrcnt"lţi 
de jocul nchotădb al arădani1oI'. 

, .. SI N',nl M,\I DORI S,\ 
"EDETIi[ 

Trebue să ,'('cuno,Hşlem ('ă CFR-u! 1 
poate mai mult d('(·;ît ne·a, arătat, 

S,îmh,ltă .Jorul de S[mlbă'ă nu se 
mai POa.:1C repela şi ('('hipa Irebul' să 
se străduiaseă să formeze O unita'e 

• 
Er' la Ar a 

f' , 

1 Repre:tenlal'va JlrmaleJ RoşII a dispus j 
1 de ecfjlpa DIvIzIei 1 Cavalerie cu 2:0 (1:0) 1 
\ In cadrul programului zilei de eri, dintr'o pal"c nici din c('abIlă. Fiind I 

închinal.ă pri(> 'cnil'i româno-sovi'e!icc Îns;l mai omogenă şi juC'ând mai le- I 
în cursul după amezii. pentru a se gal, el'hipa .'\J-matei Hoşii a, dispus' 
int! nsifica legăturile de prietenie În pe mL'rit de echipa Diviziei 1 Cava-
foate domeniilc de viată inlre aceste ll'ri{' cu scorul de 2:0. Ia pamă 1:0, 
două popoare, s'a disput,11 pe arena Pe lângă, nUrlwroşii ofit"ri şi ostaşi, 
Cloda matchul de foothall Între e- a';;t (lin .\I'ma:la Romftnă cât şi din 
<:hipa Diviziei I'a Cayalerie şi sclec- Armata Hosie, la acest mClteh a asis-
tioll'<l( a Armatei Roşii din garnizoana tat şi un mare număr de SpPC'l'lJtol'Î, 
Arad, Inainte de inceperea matchului şi I 

Ambell' echipe au aruncat in joc în p;auză, muzica militoră ~oyie ică a 
maximulTl dc fortă şi radamcnt Fa- I d['le('lat cu arii şi miH'şuri publicul 
ze!e spcct,.culolsc nu au lipsit nici I spcclator. 

('ompadlL Cu jocul pe C',1;re I·a al'ăta~ 
.,SCllllbă ă, CFH-ul \'a suferi infrâllgel't 
grele in cursul e<lmpiona'ului. 

Faptul că n'au fost pregătiti nici .fi
,ti(('şte şi nici sufld('ş'oC pen'ru aceB:
stă intMn: re, proiecta' ă pen' ru Du 1111-
ne('ă scuză, în p:J1·te jocul Hnemic. 

Ju;ătorii au :"rl'bui! să fie adunaţi 
câte unul la orele 13. iar Bermoser, 

întl'l'ul sti'lIlgu. a jucat 'tO~ timpul CU 
fat,., !l('<,gră de seJ'um, (scos din ale

lil'l· rhiar din cazanul unei locomoti
ve, ('u :iO minu'(' înain'e de începerea 
matl'hului), 

Este roade curios felul se 

proC't'd>,), şi a lll'anja int:l1llirile din 
por'ea forurilor spOI"h'e ale oraşului 

nostru, 
:\iell\ion( z ('ă şi zi~ riştii au aflat de 

programarea înhllnirii p('(ltru Sâm
bă,ă _după amiază" cu o oră înain'e 
de incepoerea' matchulu~ 

Acpiaşi sihwtie CII puhlicl,1 ,care a 
luat parte la m'c1tch În număr roar'C 

redus, din aceleaşi mo'Jh'e, 
Sperilm că :1('eastă greşeală a foru-

1'101' sporfjyl' lOI",lk nu se va repeta 
şi toalc sehimbăde dc prognlln ,"01' 

fi anllnla'e din timp, pentru (l' Sl' pu
tea lua măsuri d(3 or~:mizare şi pre

gă ire, 
••••••••••••••••••••• a~ 

Urania 
Tdf. 12-32. Repr. 3, 5, 7 şi • 

Dumineca matineu la 10,30 

AZI: 
l'\oul film Metro Gold\'yn Mayer 

JOE SCBMITH 
cetăţean american 

'Rol)(I'~ Young - Marscha Hunt 

iiiCin~Ho 
Rep. 3, 5, 7 ş( 9. Ca,şa de.chislf 

dela 1.'1. T~(?fon: 24-45 
--~-

AZI" 

BUFFALO BILL 
pal',lea Cinală duelul mortal 
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Venus - SDarta 4:2 (3:0) \lftOA6ftftRA Clnllnu80d seria 
(Crmal'c din p~'g, l·a) 

dreapta SibotfllJnu care camullea
::c1 b,dolWI, il pune în gaură lui 
Mell'dăJ'rscu care-' înşeală pe Se
prellyi şi intră cu balonul in 

plasă, 3:0. 
}{t pdza Se termină cu un abc al 

Spll'.CÎ. Publicul lS. l' indign'a1 de fe
lul cum d, Obrejea arbilrează. De 
fapt, în arară de unele mlCI greşeli 
c:1)·c s(' comil la fiecarc înlalnirear-
bilrul conduce bine. • 

SPARTA lŞI REVINE 
Hepriza secundă Spar:a incepe cu 

"fmul în spate. Sparta atacă, dar 
David plonjează frumos un balon 
tras de Slavei. SIăvej trage din noU 
pes'.e bară. S(Jarta este ajuta l ă mJlt 
de vânt şi atacă coa'inuu. 

In minutLlI 6, Venus bate primul 
(omer fără rezulta'. Mosko, driblea
ză prea mar <;i pierdj~ Inale mingile. 
Venus este Illai bună in câmp şi t.,on
duce mJ jorilatl'a actiunilor. 

111 mi/lUiul 7 VI'IU/5 marchl'o:ă 
gClulu.l al p(lirulea când Belrliman 

seapii şi trage imparabil. 4;0. 
SP.\HTA MARCHEAZĂ PRI· 
Ml;L (,()AL 

l'rmellză • o serie de atacuri ale 
Spartt'i, dai' Venus se apăI'ă bine, 

In c,~lr din ntmă, in minutul 22, 
SrJ"rcl 1"-I'11şl'şte să marchr::e 
dr1ră o acţiune pestriţă Mosko 
trage o IOlJitură liberei Cari' este 
iral's!ormal in gaal de către 
Fri,d C(1re intră ca in'er. 4:1, 

- SpClrta Macă mereu şi presiunea 
('I't'ş'e din m'nut În minut In acest 
inlel'val de timp, cal'e dUT'ează vre-o 
~O de minu' e, Yenus intreprinde ac
tiuni izol'lte la pO"ilrrta arădanilor. 

AL DOILEA GOAL' AL 
SPARTEI 

Minutul 39, Schertz ba~e un comer 
pc care Horvath il luftează. 

In mimr/ul 1,0 arbi/rul acordă un 
pl'nalty in mod prl'rI seV~r şi 10-
vitllra eslI' transformnfă în goal 

d" Scher/z 4:2, 
In minu'ul 43 '~enu periclile3ză 

poarla Sparlri. Sl'prenyi intervine 
însă la timp şi salvează situaţia ]X'ni· 
bilă creiată <It' Zeamă 

Malchul se termină' în no'a de su
redoritale a Spa·rtei. 

E{'hipelc au jlle..a!' în llnualoart'!e 
formalii: \'ENCS: D'a'Vid -' Sarvaş, 
Iordnn - Br:!udabur, M. Popescu, 
Zeapă - Nanciu, S;boteanu Cârciog, 
M;lrdărt'scu şi Bl'ldiman. 'SPARTA: 
Srprcm"i - BcJeway, Samu - Jh"3.n 
POl) Gh" Zelenak Schertz, Hor
valh. SHlvei, ,Mosko, Fried, 

JOCl:L, ,n"CĂ TOIUl SI ARRI
THUL 

Spa,rta a suferit o înfnlngcre. Tre· 
bue să recunoaş't>m: pc merit. Toată 
echipa .'31 jucat slab şi sub nivelul o
bişnuit. In partea a doua a reprIZei 
secllr.de, dind înainlm'ea a hlca.t cu 

I 

r.c sutit' in toate 3{'\iunile Au jucat nus, I victoriilor dispune de uniREA 
mult mai ralJid dec;Ît ad'·(:rsarul şi DIS' 1'1' 1'" S 

, ea. j}<! a sau rema c:,.: amu, Jl'mboll'a CU 5·.3 (4.°1) 
mai hotărît. Au merit'a\' victoria Pop (;hită Jivan şi Zelenac 

Cel m ' blln d t " D. ObreJ!ea ~'<l' stră(!lll·i saY 

f al'b,·treze ,al e pe eren, carc a In- '" 
lreell Ca jo(' şi lehnică pe toţi coe- coreci şi bine, d';!iJ' a făcut câ eva gre-

chiperii săi şi ai adversarului a fost 
şeli la început, pe care influenţat de 
pub'ic, a căula' să le corecteze şi asI· 

ZEAN.\, Au mai jucat hine:' David, fel, în multe momente. a pierdut 
S,H"vaş, Iordan şi Popescu, dela Ve- matchul din milIlă. 

De(lilrafille tOndU(iUOrllor Si lutalonlor dUpa 
milf(bol ffNIlS-SPAIl14 

DL, .JE.\ i\ IONESCU conducă' orul 
\'El'\US-ului, ne declară următoarele: 
Am \'cnit la Arad, eu convingerea 
(',fI·tă ('ă pierdem. CII acest match am 
c:îş igat pJ(ru puncte prelioase în eIa 

ZEAN,~ (Venus) 

samenI: dou:; pe cnre Il'rhuia să le 
pit'rdelll şi două pe carP le-am c;}şti
gat 

DI. C('P.D.\ unul dintre ('onducă-
101"Ii 'Spartei, ('li pny,l'e la înfrânge
N'a ~\lrt'riIă de Sp~lrta 11I',a d"clarat 
1lI"mălo~II'l'L': N,.I ,e l'0lle tilş·iga un 

mat('h Cu arbitrul. Ma1chul 'Tebue 
să !ie câştigat dl' jucă uri şi de rân
dul acesta mel'itul nwre îi revine Ve
nusului, care a ştiut să fructifice 
toate oC'<lrziile de marCa re, 

DL. BORO~', deasemeni din ('ondu
I cerea Sparll.'i, se spoyedeite: A ~âş'i-

1

, gal cine a jucal nni !:line. Cu Înain-

tare'l. pe cart' am ;1\·u'·o nu puteam I rilştiga . RerH'iz~, inU\i:t in special a 

1 

iost nCllgră pl'nll'u noi, căci inain '·a
rea nO':l sll'ă nu a tras nici \1:1 !'chool 
la poar~ă. 

I ZE.\NA - unul dintre cei 22 de 

I 
JUCători ca're a fost cel mai bun de 
pe leren: - Am jucat ca la car:e. 
Eehip'J merge bine şi sper să mai 

I scoatpm rezuHatf' 'ot atât dl' bune, in 
sprCÎal în nl'Jtchul de Dumint'că cu 
l"nil'p(l Tricolol' la Bucureşti, 

S.\R\'A5: Am lupta! la disperare, 
În specl;;l,l în a doua r"priză şi am 
~;h;tig:lt pe merit, 

POi> GHITA: Nit:i nu se putea 
(';lşt!găm, dnd nimeni nu a 1ras 

POHl'tă, 

să 

la 

.\m fă:ut 10 1 ce'llm putu' pentru a 
re~ille înalntarca Venus·ului. 

Pe stadionul ITA., Indagrara a pri. 
I ~r eri dimineată replic.a echipei U
I n:n'a din Jimbolia. 
I ,La ll1alc~. Cu toate di in llcelaş 
I timp se dIsputa par:ida Venus-Spar~ 
! la, totuşi renumcle Indagr<lrei fiind 

des' ~Il de cunoscut, S'au deplasat pe 
stad'on pt'ste 1000 de spectatori. 

Repriza intâia se dispu'ă 'in nota 
de supel'ioritale a arădanilor, cal'e 
reuşesc Să perforeze de patru ori 

I 
poarta unidş'ilol' prin: Gălut min, 
6, PI'in('z min. 7, Szinder min. F;, 
B:'lasz mil1, 25, Spre sf:irşitul repti

I zei l"nire.a reuşeşte să marcheze Pl'i
roul punct prin Diaconu 

In repriza a doua joc;d este m'l:i 
e{'hilibra', oaspe!ii reuşind să înscrie 

, Încă două puncte plin Thirijung, iar ! Ir.dagral'81 obtine ultimul punct ;1 m~lt 
• chului prin Bl'Oşovsky. stabilind sco

rul final la 5:3. 

S'au evidenţiat dela Ind"''grara: 
şovsky, Bre:oteanu şi Printz iar 
Unil'l'a: Diaconu şi Tirijung, 

Bro 

dela ---RiDensia-Vlrlutea reCiel 
3:1 (2:0) 

In malchul disputat pe arena '1:=> 
Icdrin din Timişoara - in -cadrul d[· 

yiziei . C, Ripensia a reuşit să îm-ingă 

\'~r(ulea. inscriind prin Hăprian de 

trei ori .. Jt'sensky Înscrie punclul de 

olloare al oaspetilor; 

i ~~~~~~::=~_:=rt=f~d~-~smn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~rc~~t:t~"~.~~~.~.~mzr~~~~~~~~ 
~ -
I 

I fi81ftDil - TronsllYilOla 
2:1 ('(:0) 

Pt' arena Găiana, s'a disputat eri ! 
mat"chul p{'n'l'u campionatul district 
tual dintre Găiana şi TI'ansilvania. 

o cOD1binală polone:ă pleacă 
Intr~un turneu Jn Scotia 

Y.\HŞOYIA. - Federatia, de fool· 
l><l,lI poloneză a aprohat ea o combi
nală r{}!onl'ză forma 'ă din jlld'ilol'ii 

lori: Rrom, l\Iicholsky, Barvinikv. 
,LIPik Flanek Waspienik, Parpar.. 
.I.'blo;lsky, A~(b'eiewsk.v, Barllysky, 
Baek, Rozankowsk:-.'. Novak, Gracz, 

Boran. 

Superioară întl'·O oat'ecare măsură 
Găi,ana a îndns cu 2:1, la' pnuză, 1:0 . 

MalC'hul '1 fos' frumos, amândouă 
eehipele judnd cu multă ÎnslIfletil'e. 

D, Varga a arb!lrat multumi tor, 

SOImII LiPOU8-ILSA Tim. 
3:2 (1:0) 

La, Lipova echipa locală Soimii a 
reuşit să ÎI1\·ingă într'un malch ex
trem de frumos. formaţia ILSA din 
Timis031'a, cu !lt'ol'ul de 3:2, la pauză 
1:0. 

Lipovenii au fost foarte buni atât 
in jocul de dmp cât şi la poar' ă. Ti
mişorenii au luptat cu mult curaj, 
dar au In'buil să plece sleagul in fa
ta unui adversar decis să invingă. 

• a pa.'TU dintre cele m~i bune clubul'i 
să se deplaseze în Scotia penlru a 
sust;ne acolo câteY3 întfllniri cu m'au 
muie echipe din liga I·a. 
După cum se comunică, · ... or face 

deplasarea În Scotia următorii jucă, 

Plecarea echipei poloneze în Scoţia 

se ya face in cUl'sul zilei 

un avion special. 

de ~!zi; CU 

DINlno llblllsl) 51 SPARI Ali (~OS(O'I) 
s'au (laSill(01 In Ilnnla (DD~1 IJ.D .. S.S. 

\-rOSCOVA. - In prima semHinală 
a "Cupei. l:RSS," la foo',ball. s·au in· 
tâlnit eri la' Moscova echipele "Dina, 
mo" (Tbilisi) şi Torpedo (~rosco"a), 
După match slnîns Dinamo (Tbilisi) 1 
a indns cu 2:1, caU(i<"ându'se în fi- ! 

na}a, ac{'stei competitii. ! 

(Kiev) cu 3:1, calificându's{' pentru 
finala marei competiţiuni cu Din )IUO 
(Tbilisi), 

Dinamo (TbiJisi) şi Torpedo (Mos
co\"a) s'au calificat in semi-finaIă, 111" 

mai mull eh;n s'a l'l'.alizat I.cva Alun- r 
ci insii când echipa s'" !r('z.! ia rea- ~OrUlD. 

In Cea de a doua, semi·finală, spar-j 
l.ak (~[oscoya) a dispus de Dinamo 

"ingând în sferturile de finală res' 
pecti\' pe Dinamo (\[osco\''1) şi TDKA 
(Moscova) d! ţinăto:lre.a Irofl'ului şi 
campioană! din acest an a ţăru. 

1itale, j'J('ând CU suflet, era prea lâr
ziu. Avantajul de P~!l'u ,pulIc'e câşti. 
Rai de Venus lI'a puiul fi egala', In
frângerea se datoreşl(' în primul rttod 
jOfului, moale al inain'ării şi al lip
sei de coeziune între compartimente. 
Nu 5'9' tras la poal'lă şi dacă acest 
luau nu .se face, nu se poatc m3rca, 

Tel. ~10, Repr. 3. 5, 7 ~i • 
nll.ineca şi sărbători mat. la 11.30 

AZI: Un succes mare intre filmele 
de succesJ 

Condamnat la uiata 
Venus n'a făcut o impl'esie PI'CQ 

bună. Eehipa, în ansamblu, se prezin- : eli PAUL .TA VOR - VALERIA HID-
tă slab, dar arc voinţă de joc şi pu· I VEGHI - IVAN PETROVICI 

TOT' SPORTIV" 

w 

Conflict în Marea Brilanie între 
footbaJlişti şI Minist. Muncii 

t.lui. deoarecn numeroşi jud!!)ri din 
!oatc echipel(' sunt membrii:li sÎndi· 
C;llldui foolba.rliş'ilor. 

al 

SE INTiic.NE.SC c.A. RESTJlVR4NTVC. 

LONDRA. - E'ile f(}'<lr~e posibil ca 
joeurile de foothJll din Anglia să se 
Întrerupă, dueă :\finis'erul Muncii nu 

! Va aCC'l'p(a cereriI'.' sindicalulu; fo!)'· 
I ballişlilvr de a se face al'b;tr~j fOl'ţat 
I in >C~lZ de conflicle în~re cluDurile de 
I foolball şi jucători, în ches'iunile de 

wlarizare. 

!I!an'i Rri i :lIlÎÎ, Ho\\'ard, a dec1;u'at 
~ă jocurile vor continua rhia.r dacă 
sindkatlll foolballiş'ilor va declara 
greva, Clubul'Îk au numeroşi judito· 

ri de rezervă a spus How3rd -
şi ele \"or şti desigur să'şi complec

'ezc eehipf'le, 

,~H.oDte Carlo~~ 
D~'fă se ya iloplana gl'e\"3, \"3 fi nc· 

"01(' să se am,\ne toate în'~lnirile in 
cHarul cupei, prC'cum şi malchul din-

:-B_u_c_d_t_d_r_l_e_d_e_p_r_l_m __ C_a_D-.,;g;..... ____ - __ V_l_0_U_C_J_oleSe j II't'· s('ll>ction~ltclt' SrolieÎ şi \Valles-
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€IBERT.IlTE.Il jucând în 10 oOD1eni 
a învins PRIlHOV./l cu 3:1 (3:1) 

OHADEA (Prin tdefon). I n~al'eheze unicul g011 prin Comp, c!{' nu pcal(' . să Înserir, as'frl încât 
Pe stadi~nul Carol, s·), disputat eri stdbilind 10 dt'odată şi scorul final al relu'I;Jtul lind nltn,inl' {'l'] din I'Cpri-

malchul din: re Liberl';"t, a şi Praho\',\ lllllehului. la pr:mă, ;{:1. 
(lin i'loeşti In Cea de ,1 doua I"l'priză, amân- S' li I'I.'nrH'cnl: Bodo, Serftizo şi 

Din printele minute de joc, Liber-. dou~i 'CehiVelc inlrcpI"Înd ~.qillni S;Jl'o\T,;eky dl'la Libl'l'ateu şi ComŞ3. 
t<ltea obtine Pl'imul punc1 prin Ha-;. in fata ,llnhelor porti, dar niciuna din şi Lll[lan dt'la Praho\'a, 
1:lsz, dintr'o aeţiunt' pt'rsonaIă. In mi- , ~~~ 

l1u
tul 10, Spielman este rănit şi Obli-\! eFR B t- I t ("RMEN 

e~e~~,t~!r:~~:S~~eY~ir;~nu~ă a~~~~!etne~ I ueures I a surc asa fi 

:~ul~I~.ml'I1i până la sf:irşitul ma'-/ administrându-j ~inci goaluri 
Cu toale a('e~lC<ll în min. 11 obţine I 

<'t'1 de al doilea . goal, prin Bodl), 
dintr'o actiune Turcuş-Saro"escky, 

urimul pass'lnd lui Bodo, care in

scrie imparabil, 2:0. 
l'rmcază 8poi minute inll'egi de 

dOI11:nal'(' a localnicilor, iar in min, 

37, Serfolo centrează şi Bodo care a 
urmărit f;llZa. inscrie cl'! de ,,1 treilea 
goal pl'n'rtJ Libertatea. In ultimele 

CfR - CA RMEN 5:0 (2:0J 
Bu:nu·:ş [r. (Prin klefon), - Pe La relu:il'e, fel'oviarii intră pe te-

,1 rena (tiUle~ti, in ma1en \'edl'\ă, CFR n n dt'cişi să fneă scor şi acest lu
a În .Îlnit Carnwn, de e,lrc a dispus cru il reuşesc pe deplin, mal'când 
cu SCOl ul de 5:0 Incă de trei ori prin Socec, Lungu 

D!,\;j inecput, feroviarii au manifl'- şi Bogdan, 
stat o oal'ccare surieriOl'ilate, a, âl ~ra ('hul s'a displIblt în nota de Sll
prin jocul pl estat dt şi rrin condi- p-erioritate n< tă ;1 cdel'iştilor acc"t 
tia iizid. Jn această n·prizii. Filloti 1t-rIU ndilsând nici un dubiu', chiar 
şi Sot:l'C reuşesc să marcheze CcHe dela incepu nI matchului. 

minute de jor ale acestei rcprize, un punct, a~:rel Încât repriza se ler- Vicl()I':a ft'ro\"iarilol' este pe de-
Prahova îşi revine şi reuşeşte să mină cu scorul de 2:0, plin m('ritrată, ..................................... _ ......................................... . 

Juventlls Î'Dvingător la Petroşani 
Juventus - JIul Z:O (1;0) 

PETHO~.\~I. Bucureştenii ali rios al malehului a fost marcat în 
H;('ut o p;"lrlidă mare, reuşind să in- repriza l-a minutul 15, din!r'o aetiu
fningă r'ezisten~a dârză a, gazdelor şi nl' bine chibzui fă a lui Fl!attnaropol, I 
să-i oblige să cedeze, Punctul vido- După aCt';;t punct, Jiul a depus t().1-

1 

" 

• IJnlrCiJ Irl(olor primii In (laSumtD· I 

1nl Bit,zlcl NillloDille D. 

le cforlurÎlc pentru a egal 1 ; apiira
rea blH'Ul'eşten;)('r' a, Illera! însă fără 
greşeală, reuşind să lllfn!ină rezul
tatul 

Cei mai bun om al învingălorilor a 
fos: FI:' maropol. C,1I'C, atât în <le!ill

rlile sale lwrsonale dt şi în conduce
n a Jini('i ele alac a fost I\ll Înăl\ime" 

D('1<1 localnici în:re~lga echipă ~'a 
I'('m,u'('at prin omogl'nit,~te<1 ei. lucru 
1':'l"e dealtfel ni-l arată însuşi )'l'zul' a-

(losiJmc:ntul OlvlvlZlel D 
t">:THF.\ TrÎC' 7 7 o o 21 7 14 
\"E>:l'S 7 ti o 1 2~ 10 12 
, \ ~1 ~l E F. \1 8 ;) 2 1 2-1 8 12 
ELECTHIC.\ 8 li o 2 2.'\ l:i 12 
CFR AH.\D 1\ ;) o 1 11, 9 10 
HHJTElI. 6 -1 1 1 21 8 9 
CFR snr. S 1 1 3 21 17 9 

CFR T, SEV 7 2 1 4 7 13 5 
SS~IH. () 2 o -1 14 22 4 

l 2:{ ,\ 1'(;{'ST 7 2 o 5 7 22 4 
! ~I'.\HTA 

I 

1 
I 

2 1 o 1 5 4 2 
l;LnHI.\ fi 1 o 5 10 18 2 
C.\\IT. 8 1 o 7 9 22 2 
nI' CR.\IO\,A fi 1 n 5 5 1:1 2 
lL\S}dH1TL 7 o 1 fi 7 35 1 

~~ 

CuriozUăIi sportive 
Grllpa/'ca Carmcll din CapifahT, (0-

t:lcl odimoară FC. ,U ociorni ta Îşi 
d'il/m'c(l:fi denumirea nl/mdll! soţiei 
('PIli! HCcil 0/'11111 i gmpârii, d, Ionel Mo-
cII".ni(a •. fO,~1 jucător În ('chipă, fiul 
nw/'rllli indllsfriaş pîcla/', f CI Il/' i.rp n t şi 
j,l'oprie{ur al fi bl'icei de încăltc1mintt:: 
, Cunnen". 

Pr'eşedintele J't'JHlblicei pI"ietenc 
ct hoslo\'Hcc d Eduard Bt~neş, a fost 
\.n foarte bUl; jucător de foo:ball În 
1inerele, juc:înd mult timp in1er 
dn'apt:l, in marea ('chipă ('t'hosloVHCă 
d" foothlll .• ,Sla\'ia·' din Pr:1ga, in 
lll'tlumăra' e n\l1d 'u'i eampioan a, tării, 
..:j {'Ierna J'h'ală a echipei "Sparta" 
d i 11 1'1':1 g<l. 

[)Clls/'/11cni fostul ministru al Ce-

}ws!ollncici la B:lcllreşfi. d_ Jan Seba, 

a fosr lin bun jucdtor dr foo/ball, de
tilllitor al postullii d? intel' stânga şi 
cent/'u atacant 10; (/ rchipei pragheze 
,,8Iavia", Ilnlrfil Irl(olor - (fI! (rillol. 1:0 (1:0) 

8 mOf(O' fi. "orlnes(o 
tui final al mntehului Toma Aurel, UIlul din e('i m1i buni 

Cu form3"ia pe c:1re' o r:osed" Jiul J ' 

La CraioYa în f~ta a 4000 de spee~, OlJorcniiau pres!at 
tatori. l'nirt"'a Tricolor eonlinuând se frumos, dar dtoarece 
ria yirlorîilor, a învins CFR. Cnl'Oya I apărat la displ'I'are, 
cu 1:0 prin gOi1lul m1rcat de Florian marca'. 

un joc f<talr1e 
craio\'enii s'au 
nu S'BI putut 

Marinescu. ]1' ac('~t lTIClkh s'a pu'ut rt'marcaJ 
Cu aC('3f;tă ylC ol'Îe bucureştenii frumoasa ('ompOl'tare a feroviarilor 

şi-aII mărit distanta cu două puncte cr:,io,,('nl ("'in nu r(,~lşit să cedeze 
la sefia clasanH'ntului numai 1:1 lin pun('t dlf('I'{'lltă 
~~ 

Dermagant marchează o ploaie 
de goaluri .craiavenilor 

Dermagant _. F. C. Craiova 7:1 (2:0)' 
TARr.C-~Il"HES. - prestil.nd un 

joc superior, echipa din Târgu-Mureş 
irrvingc uşor echipa din Craiova. In ~ 
prima repriză. FC, Cr~ioV'aI s'a men

Dintre toate malchtnile pe ore 
l('-a sustinut pană in prezent, Der
magant a făcut eri cea mai slrăluCÎIă 
pariidă. 

ţinut bine, reuşind să cyile catastrofa. ~~ 

PrOl!rftmol mft1dmrllor de 
Dls1rld din 11 O(10m,rle 

Datorită insă conditiei fizice insufi
ciente, n'a putUl repeta acelaş lucru I 

în cea de a doua reprizA:, I 
Puncte!", Dermagantului :1U fost Fron:jl'ra-Vulturul: 

marea'e de Ineze II (4) Palfi (2) şi I F, Z, Tricolor-Vul'urul; 
Verzal. Rovine-r,1iiana; 
~~ Transih'a.nia-Vointa; 

EleCrica - RasaritUl 6:1 (3:0) 1 g~7~~1~~ul::t:ulprogramată pentru 
TIMIŞOARA'. - Pe arena Electrica aCeastă etapă, 

ma!chul de footbaU dintre ElectJica :--_________ ... ____ --: 

şi Răsăritul din' Caracal a fost o 
simplă form-alita te. 

Net superiori, gazdele au invins 
cu 6:1, la pauză 3:0, 

GOMT-23 AUgust 3:0 (2:0) 
La Lugoi. CMIT-ul din Timişoara 

a reuşit cea mai frumoasă perfo-r-, 
mantă, învingând echipa locală, 23 
August cu scorul de 3:0 (2:0. 

Atelier nou de lin-
~erie bărbătească 
Executllm comenzi in mod jre~ 
proşabil şi pe preturi moderate 

S. Fellildi ŞI zna ar. KalkD Irad 
riBla Luther.2 parter 

'~ r'" lOM'un din Rom:1ni<1. campion euro-
"a mai scoate rezu1'.ate frumoase. . f 

1 pean, il fost mult timp ·ofer la Pala-............ _ ............. ' " 
I tul Reg;ll din Bucureş:i, Actualmente Alte rezultate din Diuizfa B 

Tpx' il" Sf, r.lworghe-Spart':ll 
cure5ti) 1:1, (1:0), 

(Bu-

I are un aklie!' ll1ecfa!l1!c de automobile 
lla Paris. 

SO('{'C' Lafa:\"ete-Dl'Sl'obil'ca 
stant d ) 3:;} (1 :1), 

Metalospol't-VuLul'ii 2:2' (2:1). 

(Con-

..................... -............ -... 
Plng",PoDg 

I 
I 

I 
i 

Cupe, medalii de' sport 

şi orice fel de insigne 

foc-emailate l execută 

gravorul artistic 
I...QJ '17 Octomurir 19f6. 1n saTa ,a-I 

briccj AST Hi\ va auca loc . concurs/zi 
Sil'dicCIlis! tir lenis de m(ll~(1 sub apa~ ALBERT 
I1o}!11 Comisifi Locale SporI iue, I 

Il'scrieri!e se fac la seditll Comi- I 
sici DoruIe Spo/'f'/fJC din B1l1rv, Re- ARAD. Strada Blaoduziei 20 
gina Maria SI'. 2'1. 
eeeeeeeeeeee~&e~~e~ .. 11"'" 

llmtlil il pl«:rdut un pun(i fii T. Seft:rln 
tlmefa-CFR T. SeverIn 0;0 

Amănunte complrcte asupra acestui 

llJ:1kh le vom da In numărul de mâ;' 

La T, ~verin rt"'dutabira. formaţie 
arădană AMEFA' a trebuit să cl'deze 
lin punc .' În fata, formatiei feroviare 

\ locale, in revenire de 10rmă. lIe al ziarului Patriolul 

i ··D:·5e;gi;·pei~·o~·i~i··n~ii .. DTesedi;.;~ 
I Organizatiei SportUlui PODuiar 
I 

i 
• 

BFCT'REŞTI. - In Moni'orul Oficial NI', ~t,1 drn "lO Odomurie a, a
părul dccizia ministerială de numire a d-/Ili SERGIU PETROVICl, in cQ_ 

liIa<c de preşrdinte al Organizatiei Sporluilli Popt/lar, 
Aceaslă decizie a fost dală de Preşedintia Consiliului de Miniştri In 

urma rapor1uluitnaintaf de d. IULIU 01<B.-LV, În care Cere un concediu 
mrdical pe timp de 6 luni 

Deci::ia a fost semnată" de d. secrefar general la preşidentie Emil 
Bodndraş, 

D. Sergiu Pe/rovici esle un vechi şi cUf!oscul om sportiv, care, desi
gur, va sulisface toate conditiunile cerute in loate ramurile sportive, 

TiP:- "PRESA DEMOCJtATA" Arad 

" 


	Patriotul_bw_1280
	Patriotul_bw_1281
	Patriotul_bw_1282
	Patriotul_bw_1283

